ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ
آرش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  : 1ﻟﻮﭼﯿﻮ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﺎ  ،در ﺣﺎل ﺑﺮش ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ .
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» ﭘﺮوژه ی ﻣﺎﻧﻪ « اﺛﺮ ﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎﮐﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1974آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد  ،ﺷﮑﻞ ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ » رﻣﺰ ﻫﻨﺮ « و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ » اﻣـﺮ واﻗـﻊ ﻫﻨـﺮ «
ﺧﻮاﻧﺪ  .ﻫﺎﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮی از ﮐﻠﻮد ﻣﺎﻧﻪ ) دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ  ( 1880 ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻـﻪ ای از
اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ اﺛـﺮ ﭘـﺲ از  1880ﮐـﻪ ﺟﻤﻠﮕـﯽ ﺑـﻪ
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻣﻮزه ای در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷـﻮد  .اﺷـﺎره ﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻫﺎﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ وﺿﻮح روﺷﻦ ﺑﻮد  :ﻣﻮزه ﻫﺎ )و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣـﺎﮐﻢ( ﻫﻨـﺮ را ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ
ﺗﺠﺎرت ﺑﺪل ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﮐﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی واﻟﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ را زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﻨﺮ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘـﺮی ﻗﺎﺑـﻞ درک
ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﺎﮐﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوژه ی ﻣﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺘﻨـﺎع ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ی ﻣـﻮزه از ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﭘﺮوژه ی ﻣﺎﻧﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ  .ﻟﺬا در ﯾﮏ ﺳﻮ  ،ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ اﺑﮋه ی ﻧﻤﺎﯾـﺸﯽ
ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺎﮐﻪ از رﯾﺎﮐﺎری ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﭘﺮﺳﻮدی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳـﺖ  .اﻣـﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺗﻔﺎوت در دو ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮای ﻫﻨﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ  :اوﻟﯽ ﻫﻨﺮ را اﺑﮋه ی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و
دوﻣﯽ ﻫﻨﺮ را اﺑﮋه ای ﺑﺮای ﺳﻮدﻣﻨﺪی و ﻣﺼﺮف )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ،ﯾﮑﯽ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
را ﻫﻤﭽﻮن اﺑﮋه ای ازﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ و ازﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ) و در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﭽﻮال آرت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از رﺧﺪادﻫﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﻠﻘـﯽ از
اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﮋه ازﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را وا داﺷﺖ ﺗﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻨﺪی اﺛﺮ ﻫﻨﺮ
ی ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺷﯿﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ روزﻣﺮه روی آورﻧﺪ(  .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻫﻤﯿﻦ آﻏﺎز
ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻮدن ﻫﻨـﺮ را روﯾـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐـﺮدن
ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدنِ آن ﭼﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ!( ؟ آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻨﺮ و آن را در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺮار دادن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾـﮏ اﺳـﻠﺤﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﭼﻪ در دﺳﺖ دوﺳﺖ و ﭼﻪ در دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪ ﭘﺲ
ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ در دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ( ؟ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی را ﻫـﻢ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از
ﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و آن در اﯾﻦ ﺗﺼﻮر رﯾﺸﻪ دارد ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻤﭙﺘﻮم )ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺿـﯽ(
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺎف ذﻫﻦ و ﻋﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻟﺬا ﻫﻨـﺮ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی اﺑﮋه ای ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﻞ واﮔﺬار ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان
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ﭘﺮوژه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺖ  :راه اول ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ و ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻨﺪی آن اﺳﺖ )ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻠﯿﻤﯽ زاده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ارزش ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﺑﮋه ی ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻨﺪ در ﻫﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از اﺑﮋه ی ﻫﻨـﺮ( و راه دﯾﮕـﺮ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﭘـﺬﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ » اﻣﺮ واﻗﻊ ﻫﻨﺮ « ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ارزش ﻣﺼﺮف و ارزش ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
اﺑﮋه ی ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮازی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺷـﮑﺎف ذﻫـﻦ و
ﻋﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ
ﺷﮑﺎف را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو راه رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﮕﺬارﯾـﺪ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی درد و رﻧـﺞ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ و اﻋﺘـﺮاض
ﻫﺎی او ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﻤـﺎﯾﺶ زﯾﺒﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻨﻈـﺮه ی ﺧﯿـﺎﻻﺗﯽ )
ﻓﺎﻧﺘﺎﺳﻤﺎﺗﯿﮏ ( ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎدام ﺑﻮاری ﻓﻠﻮﺑﺮ(  ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐـﻪ ﺗﺮوﻣـﺎی ﺟﻨـﮓ و
ﮐﺸﺘﺎر در ﺳﺎﯾﻪ ی رﻣﺰآﻣﯿﺰ ﺷﺪن زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آراﯾﺶ رﻧﮓ ﻫﺎ ،ﺣﺠﻢ ﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪی ﭼﺎﺷﻨﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺟﺸﻨﻮاره ای ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷـﺎﯾﺪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺪﯾﻮ را ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش آزاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﻣﻤﯿﺰی ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ
در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ )و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮر( ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻮدن اﻣﮑـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺶ و وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺴﻮر رﯾﺸﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻫﻨـﺮ )ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ و ﻏﺎﯾـﺖ
ﻧﮕﺮاﻧﻪ(  ،ارﺟﺎع دوﺑﺎره ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ درﺑﺎب ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺧﯿﺮ در ﻫﻨﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﺪارد؟ ﻫﺎﮐﻪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،ﭘﺮوژه ی ﻣﺎﻧﻪ ی او ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾـﮏ ﺳـﻤﭙﺘﻮم )
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺿﯽ ( ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﻨﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ و ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ اﯾـﻦ ﺳـﻤﭙﺘﻮم اﺳـﺖ :او
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻨﺮ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﻬﻮر اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳـﻤﭙﺘﻮم اﺳـﺖ ،ﺳـﻤﭙﺘﻮم ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ .اﻣﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻤﭙﺘﻮم ﻫﺎ )ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮ  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺴﺎد( ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑـﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﺎﺗﯿﮏ )ﻋﻼﻣﺘﮕﻮﻧﻪ( روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺷـﻮد  .اﯾـﻦ روﯾـﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ِ ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رادﯾﮑﺎل ﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻫﻨـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از
ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﺟﻬﺎن دوﻗﻄﺒﯽ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ در ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾـﺎد
آورﯾﺪ  :ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﺐ ،دﯾﻮ ،دﺷﻨﻪ ،ﻣﯿﺮ ﻏﻀﺐ ،ﻃﺎﻋﻮن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻌﺮ او ﭼﯿـﺰی
ﺟﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﺮ ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﺎﺗﯿﮏ )اﻣﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ( ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻌﺮ او از ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻘﺘـﺮ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﻣﺮ ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ
٣

ﭼﻮن دﯾﻮ رود ﻓﺮﺷﺘﻪ درآﯾﺪ و دﯾﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ژرﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﻤﭙﺘﻮم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎ رﻓﻊ ﺳﻤﭙﺘﻮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن ﺳـﺎﺧﺘﺎر دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ .در ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،اروﺗـﯿــﺴﻢ ﻓﺮدﮔـﺮای
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻮﻟﻪ و زﯾﺒﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮان در دﻫﻪ ی ﻫﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ ﺳـﺎزی ﺳـﻪ
ﺣﻮزه ی ﺗﻦ ،ﻣﺘﻦ و ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ در اﺑﻌﺎد ﻋﻤﯿﻘﺘﺮی از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﻤـﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎوش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑُﻌﺪی رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ از ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﯿﻮﻻﮔﻮﻧﻪ
ی ﻣﯿﻞ و وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻗﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺻﺮﯾﺢ ﻫﻤـﺠـﻨﺲ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﺷﻌﺮش ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑـﺮای
ﺗﻮﻗﯿﻒ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ای اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﺮ رادﯾﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ
ﺷﻌﺮ ﮐﻞ ﮔﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺟﺰء ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮدﮔﺮا ﻫﻮﯾﺘﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﺮ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﭙﺘﻮم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ
رﻣﺰﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ( ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻇﻠﻢ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای ﮐـﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻠﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و از آن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
اﺟﺘﻤﺎع دﺳﺘﺎورد دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﻧﭽـﻪ روﯾـﺖ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ و
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ) اﻣﺮ واﻗﻊ ( ﺑﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﺷـﻌﺮ ﺷـﺎﻣﻠﻮ ﭼـﻪ ﺑـﺴﺎ
ﻓﺎﻧﺘﺎﺳﻤﺎﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ی ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﺑﺎ ﺗﺮوﻣﺎ ) آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ ( ی ِ اﻣﺮ واﻗﻊ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ و در ﺟﻮاﺑﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎی ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی ) ﻣﯿﻞ اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮ (  ،ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
دوﻗﻄﺒﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و ﺷﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺷﺮ  .اﻣﺎ ﻫﻨﺮ ﻣـﺪرن  ،ﻧـﻪ ﻫﻨـﺮ اﻟﺘـﺬاذ و
ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ) اﻣﺮ آﺳﯿﺐ زای رواﻧﯽ (  ،از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ
اﻣﺮ واﻗﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﺿﻄﺮاب زای ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫـﺪ .
ﻟﺬا وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآوردن اﺑﮋه ای ﻫﻢ ﺷﺄن  das Dingﻓﺮوﯾﺪی ﯾﺎ ﺷﯽ ء ﻟﮑـﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ اﺑﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺬر ﮐﺮدن از اﻣﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺷـﻌﺮ
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( .ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﺎزی در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷـﺶ
ﮐﺎذب  ،ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد آﺳﯿﺐ زاﯾﯽ اﻣﺮ واﻗﻊ را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ و ﺳﺮﮐـﺸﯽ آن را رام و
درک ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺴﺘﺒﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫـﺎ
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﺎزی و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ  /داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗـﺎ وﺟـﻮد
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﮑﺎف و ﻋﺪم وﺣﺪت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﺘﻤﺎن و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﮐﻨـﺪ و آن را ﭼﯿـﺰی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
٤

ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺻﻮﻻ اﻣﺮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﺟـﺎ  ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ﭘـﺬﯾﺮی و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻻﮐﻼﺋﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣـﯽ ﺗـﻮان آن را ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮ واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر دروﻏﯿﻦ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶِ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺷـﮑﺎف و
ﮔﺴﺴﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮی از ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫﺎﯾﯽ راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮوﻣﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ
ی ﺧﻮد ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ را از ﺧـﻮد دور و ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی واﮔـﺬار ﮐﻨـﺪ و از
دردﻧﺎﮐﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﺪ .و ﺳﺮ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻘﺼﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﺟﺰﺋﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒـﺮال ﺗﻘﻠﯿـﻞ ﻣـﯽ
دﻫﻨﺪ از ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮارت و ﺣـﺮص ﻣـﺪﯾﺮان
ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﺎداش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺎﺳﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮال آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺜﯿﺮی از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺮاﺳﺎن و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ
و ﻟﺬا اﺻﻼﺣﺎت ﻇﺎﻫﺮی ) و در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻓﻊ ﺳﻤﭙﺘﻮم ﻫﺎ را ( را ﺑﺮ درﻣﺎن اﺳﺎﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽ
دﻫﻨﺪ  .اﻣﺎ ﻓﺎﻧﺘﺰی  ،اﻣﺮ واﻗﻊ و ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ،ﻣـﺎ در
اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﮑﺎﻧﯽ روان رﻧﺠﻮری » اِﻣﺎ «  ،ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻨﻬـﺎ وارد ﺷـﺪن
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺮاﺳﺎن و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽ ﮔﺸﺖ  ،ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓـﺎﻧﺘﺰی را ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﺪن اﻣﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳـﺎزﯾﻢ و ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ از ﻫﻨـﺮی ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺎزی ﯾﺎ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻣﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح دوﺗـﺎﯾﯽ ﺳـﻤﭙﺘﻮم /
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮوﻣﺎی اﻣﺮ واﻗﻊ را ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ رواﯾﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺟﺮا در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ رواﯾﺖ  ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن را ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻧـﻪ
ﻣﺤﺘﻮای آن را .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در زﺑﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی روزﻣﺮه و در ﻣﻌﻨـﺎی
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻮژه در اﺳﺘﻘﺮار در ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻬﯽ ﻫﺮاﺳـﻨﺎک ﻫﻤﭽـﻮن
ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﺑﺮ  ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾﺪ  ،ﺳﻮژه را در ﻣﻌﺮض ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﺮ واﻗـﻊ
ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ  .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﺎزﮔـﺸﺖ اﻣـﺮ واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻫﻨـﺮ ﯾـﺎ »
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ واﻗﻊ « را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ  .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻟﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
٥

اﺑﮋه و ﺷﯽ ء
ﻃﺮح ﻧﻈﺮی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ واﻗﻊ در ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻟﮑـﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اﻣـﺮ واﻗـﻊ  ،اﻣـﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮی و اﻣﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ  ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻟﮑﺎﻧﯽ را ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .

در ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻮق  ،در دوره ای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻮدک ﻋﻘﺪه ادﯾﭗ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬارده اﺳـﺖ  ،ﻧﺨـﺴﺖ
ﺳﻮژه  ،دﯾﮕﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺷﯽ ء ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ واﻗﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ  .ﻟﮑـﺎن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺳـﻮژه در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی ) ﻣﺎدر ﺗﺼﻮﯾﺮی ( ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎزادی ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ درک
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮو ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ) ﺷﯽ ء ﻣﺎدری (  .اﯾﻦ ﻣﺎزاد درک ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﻫﻤـﺎن ﺷـﯽ ء ﯾـﺎ das
 Dingاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻣﻌﻤﺎی ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ  .ﮐﻮدک در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ
ﻣﯿﻞ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﮐﺴﺐ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل آن در ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺶ دارد در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻣـﺎدر ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﯿﻞ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰی در ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ) ﭘﺪر ( ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﯿﻞ ﻣﺎدر ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠـﻖ
دارد  :ﻓﺎﻟﻮس  .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻟﻮس را ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ﮐـﻮدک
ﮐﻪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﻣﺎدر را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﺎزد  ،ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﭘـﺪر
 ،از ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘـﺪر ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻧﻈـﻢ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و وارد ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﮑﺎﻧﯽ دﺳﺘﺎورد ﻋﻘـﺪه ی ادﯾـﭗ
ﺳﺒﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن دﯾﮕﺮی ﺑﺰرگ ) ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ  /ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ( ﺑﺎ ﺷﯽ ء ﻣﺎدری ﻣﯽ ﮔﺮدد  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻮژه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻏﯿﺮ آﺳﯿﺐ زا ﺑﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ ﯾﺎ ﺷﯽ ء ﻣﺎدری ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم اﺳﺖ  :ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻮژه از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻨﻬﺎ
از رﻫﮕﺬر زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯽ ء ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﯽ واﺳـﻄﻪ
ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد ) ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد (.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻞ ﺷﺮﺑﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،ﺳﻮژه از اﺳﺘﻘﺮار در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ﯾـﺎ
زﺑﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد  ،اﻣﺮ واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﯾﻮآﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳـﻮژه
را ﺑﻪ ورﻃﻪ ی روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ دوﺑﺎره ﺑـﺎز ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد .اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای درک ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  .در وﻫﻠﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺎﺳﯽ اﺑﮋه و ﺷﯽ ء اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟـﻮﻫﺮه و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺗـﻮر
ﻣﯿﻞ را ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺑﮋه ) ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی ( ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺗـﺼﻮﯾﺮی ﺗﻌﻠـﻖ
دارد و ﺷﯽ ء ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻣﺮ واﻗﻊ  .اﺑﮋه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ از ﺷﯽ ء دور ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﮑﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻮﯾﺶ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺳﻮی ﻫﻤﻪ ی اﺑﮋه ﻫﺎی ارﺿﺎء ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ  ،ﺳﻮژه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی
اﺧﺘﮕﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ از ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ
ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳـﻮژه ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺮای
ارﺿﺎء از اﺑﮋه ای ﺑﻪ اﺑﮋه دﯾﮕﺮ ) از داﻟﯽ ﺑﻪ دال دﯾﮕﺮ و از ﻣﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﻞ دﯾﮕـﺮ ( روی ﻣـﯽ آورد و ﻣـﻊ
اﻟﻮﺻﻒ ﻫﯿﭻ اﺑﮋه ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﻞ را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ  .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪ ی ﺧـﺪﻣﺎت
ﺧﻮد را ﻣﻼل آور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،زاﻫﺪی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺸﻪ ای ﻣﯽ ﺧـﻮاره و زﻧﺎﮐـﺎر
ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻨﺮش را ﻣﺤﻨﺖ زا و رﺧﻮت آور ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻫـﺎﯾﺶ را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺰاران ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺑﮋه از ﺑﺮآوردن ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷـﻮد
زاﻫﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻧﻘﺎش درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ اﺑﮋه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑـﺴﺎ ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﯿـﻞ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻣﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن اﺑﮋه ی دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ) ﺷﯽ ء ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﻮد اﻣـﺎ
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره ﮔﯽ و ﮔﺴﺴﺖ در ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ اﺑﮋه ی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑـﺪن )
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻊ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻓﺎﻟﻮس در ذﻫﻦ ﮐﻮدک در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻘﺪه اﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ( ﮐـﻮدک را در ﻧﻈـﻢ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدک از ﻃﺮﯾﻖ دال ﯾﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﯽ ء ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دال ﭘﺪر ﯾﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﭘـﺪر ﺑـﺎ ﻣﯿـﻞ ﻣـﺎدر ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و در واﻗـﻊ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺣﺪت ﻓﺮوﯾﺪی ﻣﯿﻞ و ﻗﺎﻧﻮن را درﯾﺎﻓﺖ  .از ﻫﻤـﯿﻦ روی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮژه ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻣﯿـﻞ ﻧﺎﭼـﺎر از
ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن اﺳﺖ درک ﮐﺮد  .ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﻞ و ﻗـﺎﻧﻮن  ،در ﻣـﻮارد
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ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دو ﮐﻮدک ﮔﺮﺳﻨﻪ ای ﮐـﻪ
در ﯾﮑﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻀﺎﺋﯽ ﻧﺎﭼﺎر از دزدﯾﺪن ﻏﺬا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻬﻤﯿﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻣﯿـﻞ آﻧﻬـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ  .اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺮش ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻓﺎﻟﻮس در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ ﺑـﺎز ﮔـﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ ﮐـﻮدک را وارد
ﻧﻈﺎم دال ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮش  ،اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺷـﺪن و ﯾـﺎ ﺷـﮑﺎف در
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﮔﻮی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﮋه و ﺷﯽ ء ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در درک ﻫﻨـﺮ ﻧﯿـﺰ
دارد ) ﭼﺮا ﮐﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺎف  ،ﺑﺮش و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺻﻮرت و ﻣﺎده اﺳـﺖ ( .
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﺮوری ﺑﺮای درک ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﮑﻮس و ﺿﺪ ادﯾﭙﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی واﭘﺴﯿﻦ ﺟﺪاﯾﯽ اﺑﮋه و ﺷﯽ ء را دوﺑﺎره ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﻨﺮ  ،ﺑﺮش ﺧﯿﺎﻟﯽ آﻟﺖ در ﻋﻘﺪه ی ادﯾﭗ و آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ  .اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﮑﺮار و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ دوﺑﺎره ی ﻫﻤـﺎن ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ذﻫﻨـﯽ ﻗﻄـﻊ
ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ داﻧﺴﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی در دوران ﮐﻬﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .

ﻫﻨﺮ  ،ﻋﻘﺪه ادﯾﭗ و آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی
در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺪه ی ادﯾﭗ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ و دور ﺷﺪن اﺑﮋه و ﺷﯽ ء از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ورود ﺳﻮژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﺣﺪت ﻣﯿـﻞ و ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﯿﻢ ﮐـﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﻣﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ) و در واﻗﻊ اﺻﻞ ﻟﺬت ( ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﺿﺎء ﺷﻮد  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻟﮑﺎن آن را در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮاف ﺳﻠﻮل اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻣﯿـﻞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮژه ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد در زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻟـﺬا ﺳـﻮژه ﻫﻤـﻮاره
ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺷﻘﺎق ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاف ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﻄﻊ ﺷـﺪن ﺑـﺮدار
ﺳﻮژه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮدار زﻧﺠﯿﺮه ی دال ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﻮژه ی ﺧﻂ ﺧﻮرده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دال ِ ﭘﺎک ﺷﺪه ﯾﺎ
دال ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن زﻧﺠﯿﺮه ی دال ﻫﺎ و ﺑﺮدار ﺳـﻮژه را در ﮔـﺮاف ﻣﺰﺑـﻮر ﻧﺘﯿﺠـﻪ ی
اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺪه ی ادﯾﭗ ﺑﺪاﻧﯿﻢ  ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﺳﻮژه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ورود ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن  /ﻧﻈﻢ ﻧﻤـﺎدﯾﻦ /
زﻧﺠﯿﺮه ی دال ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨـﻊ ﻣﺤـﺮم
آﻣﯿﺰی ﺑﺪاﻧﯿﻢ  .اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﻮژه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ی زﻧﺠﯿﺮه ی دال ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﯿﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ) ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد آن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی اﺳﺖ
( ﻧﺪارد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﻞ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺖ
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ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ  .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ﺗـﺸﺮﯾﺢ ﻣﺨﺘـﺼﺮ ﮔـﺮاف ﻣﯿـﻞ
ﻟﮑﺎن در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل  ،درک ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺎﻫﯿﺖ دال ﭘﺎک ﺷﺪه ﯾﺎ دال ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل در اﯾﻦ ﮔﺮاف اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﻮﺗﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ  .دال ﭘﺎک ﺷﺪه ﯾﺎ دال ﺑـﺪون ﻣـﺪﻟﻮل ﺣﻔـﺮه ای در
زﺑﺎن  ،و ﺣﻔﺮه ای ﭘﺮﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  .اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم دال ﭘﺎک ﺷﺪه از ﻣـﺪﻟﻮل ﭼـﻪ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ  :اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑـﺎ روﯾـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻬﺮه ی » دال ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل « ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻫﻢ و ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﺎ را در زﺑﺎن ﻣﺸﻮش ﺳـﺎزد .
اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دال ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل را درون ﻫﺮ ﯾﮏ از دال ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ ﺧﻮداﮔﺎه ﮐﻨـﺪ  ،و
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﺪی از اﻣﺮ واﻗﻊ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮژه ﻗﺮار دﻫﺪ  .اﻣﺎ ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ  :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮان
دال ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل را روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ادﯾﭗ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ  ،ﻋﻘﺪه ادﯾﭗ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی ﻋﻘـﺪه ادﯾـﭗ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ  .ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺳـﺎزی ﻣﻨﺠـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ را در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ ﻟﺬت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺳﻮژه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺣـﺪ ﻣﺸﺨـﺼﯽ از
ﻟﺬت ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪ  ،ﺳﻮژه را ﺑﺎ رﻧﺞ و درد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳـﺎﺧﺖ  .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮژه را در ﻣﻌﺮض رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺘـﺼﺮ
ﭼﺎرﭼﻮب ورود ﺳﻮژه ﺑﻪ زﺑﺎن از رﻫﮕﺬر ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺎزﯾﻢ  :ﮐﻮدک اﻧﺴﺎن در ﺑﺪو ﺗﻮﻟـﺪ و
در ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی آﯾﻨﻪ ای  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی آﯾﻨﻪ ای
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 ،ﮐﻮدک آن دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ » ﻣـﻦ« در اﺛـﺮ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﻪ ای ﺧﻮد ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﯽ اﯾـﻦ ﻣـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﻮاره در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺳﻮژه ﻗﺮار دارد و ﺳﺒﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﻫﺮ روی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ  ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑـﺮش ﺧﯿـﺎﻟﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﻦ ﺗـﺼﻮﯾﺮی و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ آن
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻮدک وارد ﻧﻈﺎم دال ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧـﻮﻋﯽ
ﺑﺮش در اﺑﮋه ی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ  ،ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺴﺴﺖ و دﺳﺘﮑﺎری در وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﺑﮋه ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾـﺴﯽ
از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دال ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف و آﺷﻨﺎی اﺑـﮋه
را دﮔﺮﮔﻮن و ﻣﺴﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﯽ ء  ،ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ی دﯾﮕـﺮی
ﺷﻮد  .اﺑﮋه در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﻤﭽﻮن آﻟﺖ در ﻋﻘﺪه اﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮش ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮش
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ دال وارد ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣـﯽ داﻧـﯿﻢ
ﮐﻪ دال ﻫﻤﻮاره اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد دارد  ،ﻣﺜﻼ دال آواﯾﯽ ﺳﯿﺐ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺪای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﻟﻮﻟﯽ در ﻓﺮاﺳﻮی ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  :دال در ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﻮد .
داﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﮑﻨﺪ  :دال ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل  .ﻟـﺬا ﻣـﺎ
در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮش در اﺑﮋه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دال را در ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ  .از اﯾﻦ رو در اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی
ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ  :ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮش ﻧﯿﺴﺖ  .و ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮش در ﺳـﻨﮓ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ی ﺳﻪ ﭘﯿﮑﺮه ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻨﺮی ﻣﻮر را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ  ،ﺑﺮش در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﻌﺮ
ﺑﺮاﻫﻨﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﯾﺎ ﺑﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﻮط ﺑﺮش ﺳﺒﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎرﺳـﻞ دوﺷـﺎن ﺑـﺮ
ﭼﻬﺮه ی ﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺰا ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﻫﺎی ﺟﮑﺴﻮن ﭘﻮﻻک  ،ﯾﺎ ﺑﺮش ﻫﺎی ﻣﺴﺦ ﮐﻨﻨـﺪه
ی دﮐﻮﻧﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ اﺑﮋه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎرف از اﺑـﮋه
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد  .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻫﻨﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﺮش را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔـﺬارد  ،ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﻟﻮﭼـﻮ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧـﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺮش ﻣﯽ داد و در واﻗﻊ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮش ﻫـﺎﯾﯽ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ) ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻮﻧﭽﺘﻮ اﺳﭙﺎﺗﺴﯿﺎﻟﻪ از ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﺎ . ( 1960 ،
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﯾﯿﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ دوﺑﺎره و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﻤﺎن آﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺪوی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺮاﺳـﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن  ،ﺧﺎﻃﺮه ی آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻏﺎزﯾﻦ  ،آن ﺑﺮش ﺧﯿﺎﻟﯽ آﻟﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
ازﻟﯽ از ﺷﯽ ء ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر واﻗﻊ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) و در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ی ازﻟﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن ذﻫﻦ از ﻋﯿﻦ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻤـﺎن
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ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ زﺧﻤﯽ ﮐﻬﻨﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،و در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن زﺧﻢ آﻏـﺎزﯾﻦ ﻧﺎﺷـﯽ
از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ را (  .ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪس ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ وﺣﺪت ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺑﮋه را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ
از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮی دال ﻫﺎ و زﺑﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔـﺮی  ،ﺷـﺒﮑﻪ ای
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪس ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾـﮏ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ » ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ؟ « .
ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی ) ﻣﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪس ( در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻣﺤﺎء  ،روده ﻫـﺎ و ﺟـﻮارح
اﺑﮋه ی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮاﻧﺸﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﻮم اﺳﺖ از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﯿﻢ و دﯾﻮآﺳﺎی اﻣﺮ واﻗﻊ ﺑﯿـﺮون
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﮔﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑـﺪوی ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد
ﻣﻘﺪس ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪس را ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ او ﻫﻤﭽـﻮن
ﻣﻮﺟﻮدی دارای ﻣﯿﻞ  ،دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪس را ﻓﻬﻢ ﭘﺬﯾﺮ و از ﻫﺮاﺳﻨﺎﮐﯽ ﻣﺠﻬﻮل او ﺑﮑﺎﻫﺪ  .اﻣـﺎ اﻫـﺪای ﺑـﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ در آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻟﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ » اﺧﺘﮕﯽ « در واﭘـﺴﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻘـﺪه ی ادﯾـﭗ و
ورود ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﻮازی دارد ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ای ﺑﺎ » دﯾﮕﺮی « و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ » ﻣﻌﻤـﺎی ﻣﯿـﻞ
دﯾﮕﺮی « ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ی ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن  ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎوﺿﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺴﺘﯽ دال
اﺳﺖ  :اﯾﻦ اﺑﮋه ) ﺣﯿﻮان  ،ﮔﯿﺎه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺴﺎن ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﭙﺮ ﺑﻼ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﻧﺬر ﻣﯽ ﺷﻮد
 .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺷﻮد  :ﭼﯿـﺰی
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دال ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد (  .ﺳﭙﺲ اﺑـﮋه
ی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ و ﺧﻮن ﮔﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﺎدی دال ﻫﺎ در ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽ
آﯾﺪ  .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪن وﺣﺪت ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺑﮋه ی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  ،اﻧﺴﺎن ﺑﺪوی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺎده ای از
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی دوﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  :زﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮده  ،ﮐﻞ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟـﺰء  ،ﺧـﻮن در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﮔﻮﺷﺖ  ،ﺧﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺨﺘﻪ  . ... ،اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈـﻢ ﻧﻤـﺎدﯾﻦ را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ
دﻫﻨﺪ  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﻟﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی
) ﭘﺪر ( اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ورود ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد  ،آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ﺑﺪوی را از ﻧﻈـﻢ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد وارد
ﻣﯽ ﺳﺎزد  .اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ آﯾﯿﻦ ﻫﻨﺮ و آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ  .اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ واﻻﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻗﻮال ارﺳﻄﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﻫﻨﺮ ﺗـﺮاژدی ﻧﯿـﺰ
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آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ( .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﮑﺎن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻮران اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دل اﻣﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ  .درک اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻟﮑﺎن ﺑﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺮی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻣﺮ واﻗﻊ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد  .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﻫﻨﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻮران اﻣﺮ
واﻗﻊ ﺑﻪ دل اﻣﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی  ،و ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﯽ ء درون ﻧﻈﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺑـﮋه اﺳـﺖ  .ﺗـﺸﺮﯾﺢ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻟﮑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ  .ﻟﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﻏﯿﺮ واﻗـﻊ
ای اﺳﺖ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ای  ،ﻏﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی  .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺮی  /ﺗﺨﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ دﻓﺎﻋﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮای ﻃﺮد اﻣﺮ واﻗﻊ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮔـﺮی را
در ﺧﻮاﻧﺶ ﻟﮑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ  .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ  ،ﺑﺎزﮔـﺸﺖ و ﻓـﻮران
اﻣﺮ واﻗﻊ ﺑﻪ درون ﺑﻄﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺪود ﻟﯿﺒﯿﺪوﯾﯽ اﮔﻮی ﺗﺨﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ
ﺳﺎز دارد در ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ِ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮاز ﮔﺎه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ وﺣﺪت
و ﮐﻠﯿﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪن ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در
آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی و ﺑﺮش ﻓﺎﻟﻮس در ﻋﻘﺪه اﺧﺘﮕـﯽ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺪوی و ﮐـﻮدک را در ﺳـﺎﺣﺖ دال و ﻧﻈـﻢ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻟﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دال ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﻇﻬﻮر دال و ورود اﻧﺴﺎن ﺑﺪوی ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ و ﮐـﺸﺘﻦ او را ﺑـﺎ
ﻇﻬﻮر دال ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ را
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ  .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن در ادﯾﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﺟﺎﻧـﺸﯿﻦ ﺷـﺪن
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را  -ﮐﻪ در آﻏﺎز از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ  -ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
درک ﮐﺮد  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺘﺎب و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ) ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد  ،- discourse-ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻨـﺮ ﺑـﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻢ ارز اﺳﺖ _ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ اﯾﻠﯿﺎد  ،اودﯾﺴﻪ و ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ و ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺟﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺷـﻮد  .از اﯾـﻦ
رو ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﺎرف را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ  ،و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧـﻪ ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﺧـﻮاﻧﺶ روده ﻫـﺎی
ﺣﯿﻮان ﮐﻪ رﻣﺰی از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻗﻮام ﺑﻮد ﺣﺎل ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی  ،اﯾﻦ اﺑﮋه ی ﻣﻘـﺪس ﻣـﯽ
دﻫﺪ .اﻣﺎ درک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دال را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮژه در آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷـﮑﻞ از
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دال ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد  .ﻟﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣﺨﺘـﻞ
ﺷﺪن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ اﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺷﮑﻞ ﻇﻬﻮر دال ﺗﻌـﺎﻟﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ دل ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﺮوﭘﺎﺷﺪ  .ﻣﺜﺎل ﮔﺮگ ﻣﺮد ) ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾـﺪ ( ﮐـﻪ در ﺑـﺎغ و در ﮐﻨـﺎر
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ﭘﺮﺳﺘﺎرش ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺗﻮﻫﻢ ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺘﺶ وﺣﺸﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از روان رﻧﺠﻮری ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻮژه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ دال
ﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﻮد ﻋﻤﻞ اﺧﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ اﻣﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺳﻮژه دﭼﺎر رواﻧﺠﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ دال  ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮن ﭘـﺪر
در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﮑﻮﯾﻦ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺪه ی ادﯾﭗ اﺳﺖ  .ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺮون رﻓـﺖ از ﻫﻨـﺮ
ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی ادﯾﭙﯽ ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم
 ،اﺑﮋه را از ﺷﯽ ء دور ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﻣﺎ ﻫﻨﺮی را در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮه ی ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ی آن ﺑﺮش و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻏﺎزﯾﻦ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﯽ ء و اﺑﮋه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدآﮔﺎه و روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯽ ء ﻣﺤﻮ ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ  .در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ دوﺑـﺎره ی ﺷـﯽ ء ،
ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺑﺰاری ﺟﺰ زﺑﺎن ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﺨﺘﻞ و ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﯿﻦ ﻫﻨﺮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن در آﯾﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔـﺮی ﻗـﺮار
دﻫﯿﻢ .
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ  :ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﺑـﮋه در اﺛـﺮ ﻫﻨـﺮی
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪوی در آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﺗﻘﺮب ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ  ،اﺑﮋه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯽ ء ﻧﺰدﯾﮏ ﻣـﯽ
ﺷﻮد  .ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﺮدن اﺑﮋه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن اﺑﮋه ) ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺠﺎن ﺧﺰﭘﻮش اﺛﺮ
ﻣﺮت اﭘﻨﻬﺎﯾﻢ (  ،ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن اﺑﮋه از ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد  ،اﺑﮋه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ژرف اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﮕﻞ ﻏﻮر ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ »
زﺑﺎن اﺑﮋه را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ « ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐـﺮد  .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ
اﮔﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را زﺑﺎن در ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ زﺑﺎن اﺑﮋه را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ  .ﻟـﺬا
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪه ی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ و اﺷﮑﺎل ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺳـﺎﻟﻮادور
داﻟﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪ  .آن ﻫﺎ اﺑﮋه ی ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه از ﺷﮑﻞ ﻣـﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آن اﻣﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را روﯾﺖ
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﺪرن ﺣﻔﺮه ﯾﺎ ﺳـﻮراﺧﯽ ﭘﺮﻧﺎﺷـﺪﻧﯽ را در دل اﺑـﮋه ی ﺗـﺼﻮﯾﺮی ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد  .ﭼﯿﺰی ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪﻧﯽ در دل اﺑﮋه  .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان آن را ﻧﻤـﺎدﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺖ  .اﯾـﻦ
ﺣﻔﺮه  ،اﯾﻦ ﻣﺎزاد درک ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺮﻣﻮز ﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺰا را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭼﯿـﺰی ﻓﻬـﻢ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ در
ﭼﻬﺮه ی او ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ( ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی ﻣﯿـﻞ دﯾﮕـﺮی و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺳﻮژه ﺑﺮای ﺧﻮد او ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﻠﯽ ازﻟﯽ را در ﺧـﻮد ﺗﻮﻟﯿـﺪ
١٣

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن » اﺑـﮋه ی دﯾﮕـﺮی ﮐﻮﭼـﮏ « ِ ﻟﮑـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ  ،ﻫﻤـﺎن
 ، objet petit aﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺑﮋه ﺑﯿﺶ از اﺑﮋه ارزش دارد  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﮋه ی ﺟﺪﯾﺪ ) ﯾﻌﻨﯽ
اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ( دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻟﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺪل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳـﺘﮑﺶ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﮋه ی دﯾﮕﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ  .اﯾﻦ دﺳـﺘﮑﺶ
ﮐﻢ ارزش ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻮاداران او  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ارزد  .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻫﻮادار درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎری داﺷﺘﻪ  ،اﯾﻦ اﺑﮋه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯽ درﻧـﮓ
ﺑﺮای او ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯽ ارزش ) ﯾﮏ ﻣﺪﻓﻮع ( ﺑﺪل ﺷﻮد  .ﻣﺎدری ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮزﻧـﺪان
دﻟﺒﻨﺪش را ﺑﻪ ﺑﯽ رﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ اﺑـﮋه
ی دﯾﮕﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ  ،ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ .
اﻣﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﺎودان را در ﺣﻔﺮه ی ﭘﺮﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﯿﻠﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺪان ﯾﮏ اﺑﮋه ی ازﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر اﺷﺎره دارد .
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻟﮑـﺎﻧﯽ را در ﯾـﮏ ﻓﻨﺠـﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﺘﺰی از ﻟﮑﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ دادﯾﻢ .اﻣﺎ اﺷﺎره ی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ از ﺣﻮﺻﻠﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ
از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد  .ﺑـﻪ ﻫـﺮ روی آﻧﭽـﻪ
ﺣﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﺷﺎﻟﻮده ای از ﻣﻔﻬﻮم » زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ « ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻄﯽ ﻋﻤﯿﻖ را
از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﻨـﺮی را در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺦ اﺑﮋه و از ﺷﮑﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﺮ واﻗﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣـﯽ ﺷـﻮد  :ﻣـﺴﺦ
ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای روﺷﻦ اﺳﺖ  .رﻣﺰ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺦ ﮐﺎﻓﮑﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺦ اﺑﮋه ) ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل
ﻣﺴﺦ ﯾﮑﺒﺎره ی ﮔﺮﮔﻮر در ﻫﯿﺎت ﺣﺸﺮه ای ﺑﺰرگ ( و اﺟﺮای ﺑﺮﺧﻮرد اﺿﻄﺮاب آﻣﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﻋﯽ رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ ﻫﻨﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان آن را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧـﺘﻼل در زﺑـﺎن و
ﻃﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ) و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺿﺪ ادﯾﭙﯽ ( ﺷﯽ ء را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﯾﻮ آﺳﺎﯾﯽ آن در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺮ ﺗـﺼﻮﯾﺮی
ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻈﻢ واﻗﻌﯿﺖ دروﻏﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ در ﻫﻢ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد  :ﻣﻘﻌﺪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪی
ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﺑﺮ را دوﺑﺎره ﺑﻪ آورﯾﺪ  ،اﻟﻬﯿﺎت ﻣﻘﻌﺪی او را و ﺗﻮﻫﻢ او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط روده ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺟﺎ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﻂ دادن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻟﮑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ و اﻣـﺮ واﻗﻌـﯽ و
روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ  :در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺛﺮی رادﯾﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف واﻗﻌﯿﺖ و اﻣﺮ واﻗﻊ را روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد و آن ﻣﻘﻮﻟﻪ ای را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺤـﺚ ﻣـﺪام
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﺮ ﺳﻤﭙﺘﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را در ﺳﺎﺣﺖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .

ﻫﻨﺮ و ﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺎزی اﻣﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ  ،زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ واﻗﻊ را اﯾﻦ ﺑﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺪه درک ﮐﻨﯿﻢ  .ﻓﺮوﯾﺪ ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  » :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) ﯾﺎ ﻋﻘﺪه( ﻫﺎی ادراﮐﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ و درک ﻧﺎﺷﺪه
_ ﺷﯽ ء _ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻞ درک _ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯽ ء «  .در واﻗﻊ ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳـﯽ
ﻋﻘﺪه  ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﺪن اﻣﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ی آن  ،ﺑﺨـﺶ ﻣﺘﻐﯿـﺮ و
ﻣﺤﺴﻮس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺶ درک ﻧﺎﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯽ ء ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﺷـﺮح
ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر روان رﻧﺠﻮری و ﻫﺮاس اِﻣﺎ از ﺗﻨﻬﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎز ﮐﻨـﯿﻢ  .اِﻣـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻨﺪه ی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﯾﮏ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﺑـﻪ ﻟﺒﺎﺳـﺶ ﺷـﺪ ،
دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮاس و اﺿﻄﺮاب ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ  .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮم ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب اﺑـﺪا اﻧﻄﺒـﺎﻗﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ واﻗﻌﻪ ی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﺪه ی دﯾﮕﺮی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﻦ زن ﺷﺪ ﮐﻪ
در آن  ،ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ او ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه از روی ﻟﺒﺎس دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑـﻮد  .ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس
ﻓﺮوﯾﺪ  ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺪه را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﺤﺴﻮس ﻟﺒـﺎس و ﺧﻨـﺪه در ذﻫـﻦ اِﻣـﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ی ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮوﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از واﻗﻌـﻪ ی
ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ،ذﻫﻦ اِﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﺤﺴﻮس ) ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎس و ﺧﻨـﺪه ( را ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻣـﺮ
دردﻧﺎک ﺗﺠﺎوز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﯾﻦ
دﻓﺎع آﻏﺎزﯾﻦ و ﺳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اِﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻫﺰاران ﺑﺎر و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻫﺮاﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺑﺮود و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﻪ دوم  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻨﺪه ی دو ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی ﺟﻮان ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ  ،ﺑﺎﻋـﺚ رﺟﻌـﺖ آن
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ) ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮه ی دردﻧﺎک دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪن در ﮐﻮدﮐﯽ را ( اﯾﻦ ﺑـﺎر در ﻫﯿـﺎت ﻫﺮاﺳـﯽ
ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪ  .ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓـﺎﻧﺘﺰی  ،ﮐـﻪ در آن ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺤـﺴﻮس ﻣـﺎﻧﻊ از
ﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺎزی اﻣﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﺎ درﺑﺎره ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺪه ) ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﯽ ء و اﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮس
( داﻧﺴﺖ  .اﺛﺮ ﻫﻨﺮی  ،ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﮔﯽ اﺑﮋه و ﺷﯽ ء اﺳﺖ ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد اِﻣﺎ  ،ﻟﺒﺎس و ﺧﻨﺪه
و ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ (  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨـﺪ ﻣﻮﻧـﺎﻟﯿﺰا
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﻋﻘﺪه ی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد_ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻘﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮرد
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اِﻣﺎ  ،ﺷﯽ ء ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻣﻮزی ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دارد  .ﭼﻬـﺮه ی آرام ﻣﻮﻧـﺎﻟﯿﺰا در اﯾـﻦ اﺛـﺮ
داوﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ  ،ﮐـﻪ از ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻧﻤـﺎدﯾﻦ ﺳـﺎزی ﮐﺎﻣـﻞ آن ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺴﺘﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫـﻀﻢ  ،ﺷـﯽ ء ﯾـﺎ اﻣـﺮ
واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ _ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑـﺪوی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮاﺳﻨﺎﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از اﯾﻦ رو ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻢ ارزی اﻣﺮ ﻣﻘـﺪس  /اﻣـﺮ
ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ  :اﻣﺮ ﻣﻘﺪس  ،ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻨـﺮی ﻧﯿـﺰ ﮔـﺸﻮده ﺑـﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮاﺳﯽ اﺳﺖ  .ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﻟﮑﺎن از ﺷﻮاﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ﭘﺮﻧﺴﺲ زﯾﺒﺎ ﮐﻨـﺪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری و اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ورﻃـﻪ ی ﺗﻬـﯽ و
ﻫﺮاﺳﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻟﯿﻪ در ﭘﺲ ﭼﻬﺮه ی زﯾﺒﺎی ﺷﺎﻫﺰاده آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  :ورﻃﻪ ی اﻣﺮ واﻗﻌﯽ .

ﮐﻼم آﺧﺮ  :رﺧﺪاد ﻫﻨﺮ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﻤﭙﺘﻮم ﭘﯿﺎﻣﯽ رﻣﺰﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺮ واﻗـﻊ  .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺷـﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻤﭙﺘﻮم  ،ﻣﺤﺘﻮای رﻣﺰﮔﻮﻧﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﺎر  /اﻣﺮ واﻗﻊ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دوﺑﺎره در ﻟﻔﺎﻓﻪ ی رﻣﺰ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺪان ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ی زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺑـﯽ آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ  .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ی ﻫﻨـﺮ ﻧﯿـﺴﺖ و ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ
ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ  .اﻣـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ اﯾـﺮادی ﮐـﺎﻣﻼ ﺑـﺮ
ﺧﻄﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑـﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﺪن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ  ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ واﻗﻊ  ،در ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯽ ء را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﯽ و ﺳﻠﺐ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف اﺑﮋه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ اﺑﮋه ﺑﯿﺎورد و ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮه
ﺧﻮردﮔﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻓﻮع  /اﻣﺮ ﻣﻘﺪس را در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد  .اﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ رﻣـﺰ دﯾﮕـﺮی از
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻟﻄﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ژﯾﮋک آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻟﻄﯿﻔﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دور ﻣﯽ رود و ﺑﺮای دور زدن ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻧﺴﻮر در دوران اﺧﺘﻨـﺎق ،
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺐ آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣﺰ  ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ دروغ اﺳـﺖ  .ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ آﺑﯽ از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺷﺮاب ﺧﻮب ﺗﺎ دﺧﺘﺮان زﯾﺒﺎ و ﻏﺬای ﻓﺮاوان و ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ارزان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟـﺰ ﻣﺮﮐـﺐ
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ﻗﺮﻣﺰ  .ژﯾﮋک اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﻄﯿﻔﻪ  ،ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻣﺰﮔﺬاری ) ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣـﺰ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ( ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔـﺖ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ِارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻣﺰﮔﺬاری در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ روﯾـﺖ اﺳـﺖ
،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻟﮑﺎن آن را » اﻣﺮ واﻗﻊ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  .ژﯾﮋک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣـﺎ در دﻧﯿـﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ زﺑﺎن ﻻزم و اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای درک ﻋﺪم آزادی ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﻢ ) در ﻣﺜﺎل ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻓﻘـﺪان
ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره دارد ( و آزادی ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را از
درک ﯾﮏ » ﻧﺎ آزادی رﯾﺸﻪ ای « ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﻟﺬا ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻟﻮل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﯿﻮﻻﮔﻮﻧﻪ ی ﻣﯿﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﻪ ای از ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺪت ﺧﯿﺎﻟﯽ اﻣﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮای ﺳﻮژه در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ و او را در ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ اﺣﺘﺮاز ﺟﻮﯾﺪ و واﺟﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در دل آن ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﯾﺎﻓﺖ  .ﺷﻌﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ
روﯾﺎﯾﯽ و آن اﻟﮑﻦ ﺷﺪن زﺑﺎن در ﺷﻌﺮ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد  .ﻫﺮ
دو ﺷﺎﻋﺮ زﺑﺎن روزﻣﺮه را ﻣﺴﺦ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﺘﺰی زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮری آراﻣﺶ ﺑﺨـﺶ
از ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻀﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ در ﻫﻢ ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ .
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮه ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ  .ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در اﺛﺮ اﻟﻬﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در دوران ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن «
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ی ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﻫﮕﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎده ی » زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﺮدن اﻣـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎرﯾﻨﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬـﺎد او ﭼﻨـﯿﻦ
اﺳﺖ  :ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن اﻣﺮ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  .اﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎده ی ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ » ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن اﻣـﺮ
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ « ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟ در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻃـﺐ
ﺳﻄﺢ و ﺑﻌﺪی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ را در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ  .در اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻫـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ی
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎرض ﺳﺎده در ﻫﻤـﯿﻦ آﻏـﺎز ﺧـﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﯾﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ؟
آﯾﺎ ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ و اﮐﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﻮﮐﺎچ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺤﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ؟ ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ
در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻣﻔﺮوض ﺑﺪارﯾﻢ  :اﮔﺮ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ
اوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ( ﻧﻈﺮﯾﻪ ی زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾـﮋه ی ﺧـﻮد را
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ  .ﺗﺠﺮﺑـﻪ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان آن ﻫﺮﮔـﺰ در ﯾـﮏ زﻣـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ از ﯾـﮏ ﻧﻈﺮﯾـﻪ
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻓﺎع ﻧﮑﺮده اﻧﺪ  .دﻓﺎع ﻣﺎرﮐﻮزه از ﻓﺮم و ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﻮری ﻃـﺮد
ﺷﺪه در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دوران ﺗﺴﻠﻂ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در ﮐﻨﺎر ﻗﺮاﺋﺖ
آدورﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﺪم اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ و ﻟﻮﮐﺎﭼﯽ
در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار دارد  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻦ ﺑﺪﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻃـﺮح ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯿـﺴﻢ
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارﺟﺎﻋﺎت اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ و دﻻﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﻨﺮ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) و در واﻗـﻊ از اﻧﺘـﺰاع
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ » ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن « اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد  .اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳـﺎده ﺑﺎوراﻧـﻪ
ای در ﻫﻤﯿﻦ آﻏﺎز ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮدﻫﺎ و
اﺷﺒﺎح ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿـﺴﺖ ؟ آﯾـﺎ اﺻـﻮﻻ
ﺧﻮﺷﻪ ی ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ و اﻟﺘﺰام آور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ داﻧـﺴﺖ
؟ ژﯾﮋک در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی » ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ؟ « ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽ
دﻫﺪ :
ﺗﻮﻫﻢ ذات ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪ ای از ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣـﺪاﻗﻠﯽ  ،ﮐـﻪ ذات ﺛﺎﺑـﺖ و ﺑـﺪون ﺗﻐﯿﯿـﺮ "
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ " و دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻫﺮ ﭘﺪﯾـﺪه ای ﮐـﻪ ادﻋـﺎی آن را
دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﻣﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم داﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ ﺧﻮﺷـﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ذات ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  ،ﺿﺪ ذات ﮔﺮاﯾﯽ ﻻﮐﻼﺋﻮ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﯿﻦ ذاﺗﯽ  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ای از ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﻪ ی
ﺟﻬﺎن ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ – در ﻫﻤﻪ ی وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧـﻼف واﻗـﻊ – ﯾﮑـﺴﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ،
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .
دﺳﺖ آﺧﺮ  ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻌﺮﯾﻒ " دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ " ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ " اﻣﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ " ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ؛ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻌﺮﯾﻒ " ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ " ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻫﻤﻪ ی
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺗﺌﻮری ﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻏﯿـﺮه
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .
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ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﯿﻬﻮده و ﭘﺎرادﮐﺴﯿﮑﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﻫﻨـﺮی
وﯾﮋه را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮد و ﻧﻈﺮﯾﻪ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
از دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ  .در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻫﻨﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ  .رﺧﺪادی ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ
ﺑﺪﯾﻮ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ رﺧﺪاد ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺣﺖ اﻣﺮ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رخ دﻫﺪ
 ،رﺧﺪادی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ژﻧﺮﯾﮏ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑـﺪون ﻣﺤﻤـﻮل
ﺑﺪل ﺳﺎزد ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ رﺧﺪاد ﻫﻨﺮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ  ،ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺠـﺎﺑﯽ از ﻫﻨـﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ را ﻧـﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳـﺎﺧﺖ و
رﺧﺪاد ﻣﺎﻻرﻣﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺠﺎﺑﯽ از ﺷﻌﺮ را (  .و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻘﺪان اﻣﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ  .ﻫﻨﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﭘﺎرادﮐـﺴﯿﮑﺎﻟﯽ اﮔـﺮ ﭼـﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﯿﭻ اﻣﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا رﺧﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ روﯾـﺖ
ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ » اﻣﺮ واﻗﻊ « ِﻫﻨﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺗﺼﻮﯾﺮ  : 2ﻟﻮﭼﯿﻮ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﺎ  ،ﮐﻮﻧﭽﺘﻮ اﺳﭙﺎﺗﺴﯿﺎﻟﻪ .

١٩

ﺗﺼﻮﯾﺮ  : 3ﻣﺮت اﭘﻨﻬﺎﯾﻢ  ،ﻓﻨﺠﺎن ﺧﺰﭘﻮش .
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